
5/3/2020

1

تحلیل
پالن ها، نماها ومقاطع نمایشگاه صنعت نفت 

گچساران 

متر-3پالن تراز  

5/2پالن تراز
متر7پالن تراز 

متر11پالن تراز 
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نما غربی و نمای جنوبی

:مبانی نظری و فلسفی 

معماری قبل از هرچیز عبارت است از فرایند نوعی آفرینش؛ یعنی بیان طرح و ایده . 
و فكری كه معمار در ذهنش دارد

مدرنیسم و ایجاد شكاف بین مبانی زیبایی شناسی سنتی و دگرگونی جوامع به . 
.عنوان یک روند كه در هنر بسیار ملموس است

اندیشه های جدید كه هر روز به طریقی تغییر جهت داده و راه جدیدی را در پیش . 
(ایسم های فراوان در زمینه های گوناگون .) میگیرند

.غیر اصیل بودن و زود گذر بودن روند های جدید در هنر. 
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ايده و هدف هاي كلي

سنت و گذشته . 

روند تغییرات از سنت تا دوران حاضر. 

گشایش های فضایی. 

اقلیم و جغرافیا. 

... ( تقابل عوامل تاثیر گذار ) برهم كنش . 

(عامل نظم دهنده ) هندسه  . 

روند تغییرات از سنت تا دوران حاضر

برای نشان دادن این ایده در طراحی از فرمهای ملهم از هر كدام از روندهای كلی در هنر 
.استفاده شده است

فرم منحنی به عنوان نماد روح و احساسی كه در سنت یافت میشود-1

(شیشه و بتن ) فرم مكعب به عنوان نماد مدرنیسم -2

فرم خطی و شفاف به عنوان نماد گرایش های جدید كه مرتب تغییر مسیر میدهند و -3
.راهی جدید در پیش میگیرند

:روند طراحی 

انتخاب فرم منحنی به عنوان نمادی از روح واحساس نهفته در سنت-1
اضافه شدن فرم مكعب به عنوان نمادی از جریانات مدرن-•

اضافه شدن  نماد جریانات جدید-3 برهم كنش خطوط و فرمها-4
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هندسه به عنوان عامل نظم دهنده خطوط را تحت تاثیر قرار میدهد

اضافه شدن خط نهایی

ورودیها
برای بهینه كردن عملكرد قسمتهای

گوناگون دو ورودی مجزا برای
عموم و كاركنان درنظر گرفته شده

ورودی اصلی در جبهه ای كه از نظر
ترافیک سبكترین حالت را دارد قرار

گرفته است 

فرم كلی•

ک هشت ضلعی نیمه تبدیل شده است و ی2فرم منحنی كه به 
ه فرم مكعب در دل آن به همراه یک فرم كشیده شفاف كه ب

ل كل مجموعه حالت وحدت و انسجام بیشتری می دهد تشكی
شده است

ست در فرم كشیده و شفاف كه به صورت شبكه شبكه درآمده ا
كل مجموعه امتداد یافته و از نظر عملكردی در بخشی به 

را در خود جای ( پله )عنوان سازه و در بخشی رابط عمودی 
.   داده است

نقشه ها و تصاویر

طبقه همکف
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طبقه اول طبقه دوم و سوم

نمای جنوب غربی
نمای غربی

سایت

مقاطع
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دیاگرام طراحی


